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КОН СУЛ ТА ЦИ ЈЕ ЦЕН ТРАЛ НИХ И ЛО КАЛ НИХ  
ОР ГА НА У ОБЛА СТИ ФИ НАН СИ ЈА У СР БИ ЈИ*

Сажетак: Пи та ње фи на си ра ња раз ли чи тих ни вао вла сти је од пре-
суд не ва жно сти за оства ри ва ње њи хо ве по ли тич ке ау то но ми је. Ло кал на 
са мо у пра ва чи ни се да је у нај о се тљи ви јој по зи ци ји има ју ћи у ви ду флек си-
бил ност устав ног окви ра ко јим се ре гу ли ше ова област. Оту да је раз ви ја ње 
ко му ни ка ци је уну тар вер ти кал не ор га ни за ци је вла сти од есен ци јал ног зна-
ча ја за из на ла же ње ба лан са из ме ђу фи нан сиј ских по тре ба ло кал не сма о упра-
ве, са јед не, и склад ног фун ци о ни са ња це ло куп ног си сте ма јав них фи нан си ја, 
са дру ге стра не. У ра ду се ана ли зи ра ју нор ма тив не и ин сти ту ци о нал не прет-
по став ке за оства ри ва ње ди ја ло га из ме ђу ло кал них и цен трал них орга на 
вла сти у обла сти ло кал ног фи нан си ра ња у Ре пу бли ци Ср би ји. Ово пи та ње 
се сме шта у ши ри дру штве но-по ли тич ки кон текст ко ји укљу чу је по ло жај 
ло кал не вла сти у устав ном си сте му, тип из бор ног си сте ма на оба ни  воа 
вла сти као и до стиг ну ти сте пен устав не и по ли тич ке кул ту ре. Ре зул та ти 
ис тра жи ва ња по ка зу ју да у устав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је по сто је 
нор ма тив не и ин сти ту ци о нал не прет по став ке за раз ви ја ње ова кве вр сте 
ди ја ло га, али да у прак си има још до ста про сто ра за ње го во по бољ ша ва ње.

Кључнеречи:ло кал не фи нан си је, са рад ња (цен трал них и ло кал них) вла-
сти, Европ ска по ве ља о ло кал ној са мо у пра ви, устав. 

* Рад пред ста вља ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав-
ни иза зо ви”.
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1. УВОД

Пи та ње рас по де ле фи нан сиј ских ре сур са пред ста вља јед но од нај о се тљи-
ви јих пи та ња уну тар вер ти кал не ор га ни за ци је вла сти. У ве ћи ни фе де рал них 
др жа ва, нај ве ћи кон флик ти у обла сти ау то но ми је се упра во ве зу ју за област 
фи скал не кон тро ле.1 Про блем се, у су шти ни, сво ди на из на ла же ње ба лан са 
у обла сти фи нан си ра ња раз ли чи тих ни воа вла сти, ко ји пред ста вља ди на мич-
ки про цес не пре ста ног ускла ђи ва ња и при ла го ђа ва ња.2 Тај про цес, сва ка ко, 
об у хва та и област фи нан си ра ња ло кал не вла сти, би ло да је реч о фе де рал ној 
или уни тар ној др жа ви.

Про цес кон сти ту ци о на ли за ци је ло кал не вла сти имао је (и има) соп стве-
ну ево лу ци ју. У фе де рал ним си сте ми ма, са гла сно ду а ли стич кој па ра диг ми, 
ло кал на власт ни је по сма тра на одво је но у од но су на суб на ци о нал не ен ти-
те те. По сте пе но је, ме ђу тим, по че ла да при вла чи па жњу уста во тво ра ца и да 
на ла зи ме сто у на ци о нал ним уста ви ма.3 Устав но прав но пре по зна ва ње ло-
кал не вла сти озбиљ ни је је по др жа но Европ ском по ве љом о ло кал ној са мо-
у пра ви ко јом је про пи са но да ће прин цип ло кал не са мо у пра ве би ти при знат 
у за ко но дав ству др жа ва пот пи сни ца овог до ку мен та, и ако је мо гу ће, у уста ву 
(подв. Н.Р.).4 Овај прин цип, ко ји ис ка зу је по тре бу да по ло жај ло кал не са мо-
у пра ве буде осна жен на ни воу нај ви шег уну тра шњег пра ва, по твр ђу је став 
за у зет у на шој устав но прав ној те о ри ји пре ма ко јем „ло кал на са мо у пра ва има 
ста тус устав не ма те ри је”5. Област по ли тич ког од лу чи ва ња ло кал не вла сти, 
у сва ком слу ча ју, при па да уста ву у ма те ри јал ном сми слу, че му у при лог гово-
ри чи ње ни ца да она пред ста вља плод „ве ко ви ма ду ге тра ди ци је у Евро пи”.6 

1 Ro bert Agra noff, Lo cal Go vern ments and The ir In ter go vern men tal Net works in Fe de ra-
li zing Spain, McGrill – Qu e en’s Uni ver sity Press, Mon treal & King ston, Lon don, It ha ca 2010, 128.

2 Област фи нан си ја је сва ка ко је дан од аспе ка та од но са цен трал них и суб цен трал них 
вла сти ко ји је ди на мич не при ро де и тра жи непрестанa прилагођавањa. Вид: Au to nomy and 
bor ders in an evol ving Eu ro pe – Prin ci ples, fra me works and pro ce du res for pro tec ting and mo-
difyin g sta tus, com pe ten ces and bor ders of sub-na ti o nal en ti ti es wit hin do me stic law, 
CPR30(2016)02-fi nal https://rm.coe.int/au to nomy-an d-bor ders-in-an-evol ving-eu ro pe-prin ci ples-
fra me works-and -p/1680719262, 27.12.2020., Ex pla na tory me mo ran dum, pa ra graphs 1-5 and 9.

3 Fran ce sco Pa ler mo, Karl Kössler, Com pa ra ti ve Fe de ra lism, Con sti tu ti o nal Ar ran ge ments 
and Ca se Law, Hart Pu blis hing, Ox ford 2017, 281.

4 Европ ском по ве љом о ло кал ној са мо у пра ви (да ље у тек сту ЕПЛС) се у том сми слу 
про пи су је да ће прин цип ло кал не са мо у пра ве би ти при знат у за ко но дав ству, и ако је мо гу-
ће, у уста ву. Вид. чл. 2 ЕПЛС.

5 Рат ко Мар ко вић, Устав но пра во и по ли тич ке ин сти ту ци је, Прав ни фа кул тет Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, Јав но пред у зе ће „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град 2008, 404.

6 Si mo na Ku ko vič, Mi ro Ha ček, „Com pa ra ti ve Lo cal Go vern ments in Eu ro pe”, Con tem po-
rary Dri vers of Lo cal De ve lop ment (ed. Péter Futó), In sti tu te for Lo cal Self-Go vern ment Ma ri bor, 
Ma ri bor 2019, 76.
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Ло кал на власт, да кле, у ши рем сми слу, при па да си сте му вер ти кал не 
ор га ни за ци је вла сти и пред ста вља по се бан ни во по ли тич ког од лу чи ва ња о 
јав ним по сло ви ма од ло кал ног зна ча ја. Овај ни во по ли тич ког од лу чи ва ња 
пра ћен је ве ћим или ма њим сте пе ном ау то но ми је чи је су гра ни це опре де-
ље не за ко ном од но сно уста вом кон крет не др жа ве. 

Оп шти (устав но)прав ни по ло жај и уло га ло кал не вла сти, опре де љен 
пре све га при ро дом јав них по сло ва ко је вр ши, чи ни је мо жда нај о се тљи ви јом 
тач ком у си сте му вер ти кал не ор га ни за ци је вла сти. Због то га је про стор за 
раз ви ја ње ква ли тет не ко му ни ка ци је са ви шим ни во и ма вла сти ве о ма ва жан 
аспект ње ног раз во ја, ка ко у нор ма тив ном та ко и у ин сти ту ци о нал ном сми-
слу. Ко му ни ка ци ја је на ро чи то зна чај на у обла сти фи нан си ра ња ло кал не 
вла сти, с об зи ром на чи ње ни цу да се сте пен ње не ау то но ми је нај ја сни је 
мо же од ре ди ти про сто ром ко ји има у овој обла сти.7 Фи нан сиј ска са мо стал-
ност ло кал не са мо у пра ве у од но су на цен трал ну власт пре по зна та је, на и ме, 
као је дан од кључ них еле ме на та ње не истин ске са мо стал но сти.8

У прак тич ном сми слу, фи нан сиј ска ау то но ми ја ло кал не вла сти је сте 
при род на прет по став ка оства ри ва ња на че ла суп си ди јар но сти ко ји се сма тра 
су штин ским у раз у ме ва њу ње не уло ге у са вре ме ним де мо кра ти ја ма.9 Ово 
на че ло под ра зу ме ва да пред ност у оба вља њу јав них по сло ва бу де на стра ни 
оних ор га на вла сти ко ји су нај бли жи гра ђа ни ма, док се дру гим ор га ни ма 
вла сти до де љу ју уко ли ко то на ла же обим и при ро да за да та ка као и кри те ри-
ју ми ефи ка сно сти и еко но мич но сти.10 Но, без об зи ра да ли је на че ло суп си ди-
јар но сти у вр ше њу јав них по сло ва при хва ће но у уну тра шњем си сте му др жа ва 
чла ни ца или не, оп шти је зах тев да обим над ле жно сти ло кал не вла сти бу де 
ис пра ћен од го ва ра ју ћим фи нан сиј ским сред стви ма, ко ја по оби му тре ба да 
бу ду та ква да обез бе де не сме та но оства ри ва ње ка ко из вор них та ко и по ве-
ре них по сло ва. Ди на мич ност у овој обла сти тра жи од го ва ра ју ћу плат фор му 
за оства ри ва ње ди ја ло га из ме ђу раз ли чи тих ни воа вла сти и из на ла же ње по-
ли тич ког кон сен зу са у ре ша ва њу про бле ма и исто вре ме но ис кљу чу је би ло 
ка кав изо ла ци о ни стич ки и фраг мен тар ни при ступ. 

Уло га ло кал них ор га на вла сти у овом ди ја ло гу има кон сул та тив ну при-
ро ду и тре ба да за др жи ка рак тер да ва ња ми шље ња. Кон сул та тив на плат-
фор ма ни је за ми шље на као про стор „јед на ких по зи ци ја” и пре го ва ра ња, 

7 Ви ше о то ме ви де ти: Gi o van ni Bog ge ro, Con sti tu ti o nal Prin ci ples of Lo calSelf-go vern ment 
in Eu ro pe, Se ri es: Stu di es in Ter ri to rial and Cul tu ral Di ver sity Go ver nan ce, Vo lu me: 9. Le i den: 
Brill 2017, 204-210, 218-224.

8 Мар ко Стан ко вић, Пра во ло кал не са мо у пра ве, Уни вер зи тет у Бе о гра ду- Прав ни фа-
кул тет, Цен тар за из да ва штво и ин фор ми са ње, Бе о град 2018, 132.

9 S. Ku ko vič, M. Ha ček, 78.
10 Чл. 4 ст. 3 ЕПЛС.
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не го као ме сто у ко јем се про блем ска ме ста у си сте му фи нан си ра ња ло кал-
них ор га на вла сти са гле да ва ју из раз ли чи тих угло ва. То у из ве сном сми слу 
мо же да обез бе ди ле ги тим ност ко нач них од лу ка ко је до но се цен трал ни 
(ви ши) ор га ни вла сти. 

Пред мет ис тра жи ва ња овог ра да је су нор ма тив не и ин сти ту ци о нал не 
прет по став ке за оства ри ва ње ди ја ло га из ме ђу ло кал них и цен трал них ор-
га на вла сти у обла сти ло кал ног фи нан си ра ња у Ре пу бли ци Ср би ји. У том 
сми слу, ис тра жи ва ње овог ра да по ла зи од прет по став ке да у Ре пу бли ци 
Ср би ји по сто ји фор мал ни и ин сти ту ци о нал ни оквир за оства ри ва ње ди ја-
ло га у обла сти фи нан си ра ња ло кал не са мо у пра ве; да се ко му ни ка ци ја у 
прак си оства ру је, али да кон сул та тив ни ме ха ни зам ни је у до вољ ној ме ри 
ефи ка сан има ју ћи у ви ду уку пан прав но-по ли тич ки ам би јент уну тар ко јег 
де лу је. Ис тра жи ва ње има за циљ уо ча ва ње про блем ских ме ста у нор ма тив ном 
окви ру, чи је би от кла ња ње по мо гло развијању ква ли тет ни је ко му ни ка ци је 
ло кал них и цен трал них ор га на вла сти.

Рад је по де љен у че ти ри де ла. У пр вом де лу ра да се кон сул та тив ни ме-
ха ни зам у обла сти фи нан си ра ња ло кал них ор га на вла сти сме шта у ши ри 
ин сти ту ци о нал ни оквир; у дру гом се овај ме ха ни зам ана ли зи ра у од но су на 
стан дар де ко је по ста вља Европ ска по ве ља о ло кал ној са мо у пра ви као и пра-
те ћи до ку мен ти; у тре ћем се ме ха ни зам ана ли зи ра из аспек та прав ног систе-
ма Ре пу бли ке Ср би је док се у че твр том из во де оп шти за кључ ци у од но су на 
по ста вље не хи по те зе.

2. РАЗ ЛО ЗИ ЗА ОД ВИ ЈА ЊЕ ДИ ЈА ЛО ГА У ОБЛА СТИ  
ЛО КАЛ НИХ ФИ НАН СИ ЈА

Раз ви ја ње кон струк тив ног ди ја ло га ло кал них ор га на вла сти уну тар 
вер ти кал не ор га ни за ци је вла сти оправ да но је из не ко ли ко раз ло га. У нај оп-
шти јем сми слу, нај зна чај ни ји раз лог, сва ка ко, пред ста вља обим и сте пен 
оп што сти од но сно флек си бил но сти устав них од ред би ко ји ма се уре ђу је 
по ло жај и уло га ло кал них ор га на вла сти уоп ште11, као и од ред би ко ји ма се 
уре ђу је област њи хо вог фи нан си ра ња. На при ро ду устав ног окви ра се по-
сле дич но на сла ња (ре ла тив но) огра ни че на устав но суд ска кон тро ла за ко на 
ко ји ма се уре ђу је ова област, од но сно сте пен устав но суд ске за шти те овог 
аспек та ау то но ми је ло кал них ор га на вла сти. Да ље, уку пан фи нан сиј ски 
по ло жај ло кал них ор га на вла сти у до број ме ри од ре ђу је (а)си ме трич ност 
те ри то ри јал ног уре ђе ња др жа ве, као и (не)ује ди на че ност еко ном ског раз во-
ја по је ди них ње них де ло ва. Фи нан сиј ски по ло жај је, та ко ђе, у до број ме ри 

11 О то ме ви ше: F. Pa ler mo, K. Kössler, 284-295.
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опре де љен ру рал ном од но сно ур ба ном при ро дом са мих је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве. Ван ред не окол но сти, у ко ји ма је по треб но очу ва ти фи нан сиј ски 
си стем у це ли ни (еко ном ске кри зе, пан де ми је и сл.) и при род но оја ча ти овла-
шће ња цен трал не вла сти, та ко ђе има ју зна ча јан ефе кат на фи нан сиј ски по-
ло жај ло кал них ор га на вла сти. По себ ну па жњу сва ка ко тре ба по све ти ти 
уло зи и зна ча ју по ли тич ких стра на ка у од ви ја њу по ли тич ких про це са уоп-
ште, са по себ ним ак цен том на њи хов ме ђу соб ни од нос унутар сва ког ни воа 
вер ти кал не ор га ни за ци је вла сти.

Сви на ве де ни раз ло зи, на по сре дан или не по сре дан начин, ути чу на фи-
нан сиј ску по зи ци ју ло кал них ор га на вла сти у си сте му фи нан си ра ња. Ме ђу тим, 
оп ште тен ден ци је у обла сти ло кал них фи нан си ја чи ни се да су, нај не по сред-
ни ји, ако не и кључ ни, раз лог ко ји оправ да ва по тре бу за по ја чаним на пором 
у раз ви ја њу ди ја ло га ло кал них ор га на вла сти са ви шим ни во и ма по ли тич ког 
од лу чи ва ња.

Фи на си ра ње ло кал них ор га на ка рак те ри ше, са јед не стра не, оскуд ност 
соп стве них (из вор них) при хо да, а са дру ге, сна жна за ви сност од услов них 
тран сфер них сред ста ва (сред ста ва ко ји се до де љу ју за тач но од ре ђе не свр хе). 
Оту да су фи нан сиј ска сред ства ко ји ма ло кал ни ор га ни вла сти мо гу сло бод-
но да рас по ла жу ве о ма огра ни че на.12 То ме тре ба до да ти и чи ње ни цу да 
по сло ви ко ји се по ве ра ва ју ло кал ним ор га ни ма вла сти обич но ни су пра ће ни 
од го ва ра ју ћим сред стви ма по треб ним за њи хо во оба вља ње; да не по сто ји 
тран спа рен тан и пред ви див ме ха ни зам за оства ри ва ње фи нан сиј ске ујед на-
че но сти и да је, уоп ште но по сма тра но, си стем фи нан си ра ња ло кал них ор-
га на вла сти пре цен тра ли зо ван. Нај зад, про блем у овој обла сти је сте и сам 
не до ста так од го ва ра ју ћег кон сул та тив ног ме ха ни зма.13

Ста ње у обла сти ло кал них фи нан си ја у Ср би ји, та ко ђе, ни је пре те ра но 
по хвал но. У по след њем из ве шта ју о спро во ђе њу Европ ске по ве ље о ло кал ној 
са мо у пра ви (да ље у тек сту ЕПЛС) уо че но је да ло кал ни ор га ни вла сти не-
ма ју аде кват на сред ства ко ји ма мо гу сло бод но рас по ла га ти ни ти да су она 
сра змер на њи хо вим над ле жно сти ма про пи са ним за ко ном и Уста вом. Уоп-
ште но по сма тра но, при ме на по је ди них аспе ка та чла на 9, ко јим се уре ђу је 
област ло кал них фи нан си ја, раз ли чи то је оце ње на.14 Ис ка за на је и при мед-
ба у од но су на прак су ко ри шће ња сред ста ва из бу џет ске ре зер ве ра ди по мо-
ћи ло кал ним са мо у пра ва ма и из не та сум ња у по гле ду ја сних кри те ри ју ма 

12 О про бле ми ма у фи нан си ра њу ло кал них ор га на вла сти ви де ти: Ibid., 300-305.
13 Re cur ring is su es ba sed on as ses sments re sul ting from Con gress mo ni to ring and elec tion 

ob ser va tion mis si ons (re fe ren ce pe riod 2010-2016), CG32(2017)19fi nal, Ex pla na tory me mo ran dum, 
(да ље у тек сту CG32(2017)19fi nal), https://rm.coe.int/re cur ring-is su es-ba sed-on -as ses sments-
re sul ting-from-con gress-mo ni to ri/16806fb 9a8, 27.12.2020., pa ra graph 6.

14 Ви ше о то ме: Lo cal and re gi o nal de moc racy in Ser bia, Re port CG33(2017)19fi nal, Ex-
pla na tory me mo ran dum, (да ље у тек сту CG33(2017)19fi nal ), pa ra graphs 64-77.
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за до де лу ових сред ства ва.15 Фи скал ни са вет је, са дру ге стра не, у свом из-
ве шта ју ука зао на кључ на про блем ска ме ста у обла сти фи нан си ра ња ло кал-
не са мо у пра ве у Ср би ји. Као глав не раз ло ге ло шег упра вља ња фи нан си ја ма 
на ло кал ном ни воу ис та као је нео др жи вост ло кал них бу џе та, не у спе шност 
по сло ва ња ло кал них јав них пред у зе ћа, си стем ски ма њак ин ве сти ци ја и за-
бри ња ва ју ће ни зак ни во услу га ко је гра ђа ни до би ја ју на ло кал ном ни воу.16

3. КОН СУЛ ТА ТИВ НИ МЕ ХА НИ ЗАМ У ОБЛА СТИ ФИ НАН СИ РА ЊА  
ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ ПРЕ МА ЕВРОП СКОЈ ПО ВЕ ЉИ  

О ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ17

3.1. Нор ма тив ни оквир 

Нор ма тив ни основ за ус по ста вља ње кон сул та тив ног ме ха ни зма у обла сти 
фи нан си ра ња ло кал не са мо у пра ве чи не две основ не од ред бе ЕПЛС. Оне гла се:

„Ло кал ни ор га ни вла сти ће би ти кон сул то ва ни, у ме ри у ко јој је то могу-
ће, пра во вре ме но и на од го ва ра ју ћи на чин у по ступ ци ма пла ни ра ња и до но ше-
ња од лу ка о свим пи та њи ма ко ја их се ди рект но ти чу.” (члан 4, став 6 ЕПЛС)

„Ло кал ни ор га ни вла сти ће би ти кон сул то ва ни, на од го ва ра ју ћи на чин, 
о на чи ну на ко ји ће им би ти до де ље на пре ра спо де ље на фи нан сиј ска сред ства.” 
(члан 9, став 6 ЕПЛС)

По ред на ве де них, ЕПЛС са др жи и од ред бу ко јом се про пи су је оба ве-
зност кон сул то ва ња ло кал не за јед ни це ка да је у пи та њу про ме на њи хо вих 
гра ни ца.18 Ова од ред ба, та ко ђе, у ши рем сми слу мо же да се до ве де у ве зу са 
фи нан сиј ским аспек том ло кал не са мо у пра ве.19

Да кле, пра во на кон сул та ци ју ло кал них ор га на вла сти, про пи са но чла-
ном 4 став 6 ЕПЛС, је сте пра во оп штег ка рак те ра. Оно укљу чу је кон сул та-
ци ју по свим пи та њи ма ко ја се ди рект но ти чу ло кал не са мо у пра ве, што 
сва ка ко об у хва та и пи та ња фи нан сиј ске при ро де. Пра во ко је кон сул та тив ни 
ме ха ни зам ис кљу чи во ве зу је за фи нан сиј ска пи та ња, из дво је но је као по себ но 
(члан 9, став 6 ЕПЛС). Оно је ви шег сте пе на и фор му ли са но је као пра ви ло 

15 Ibid., pa ra graph 73.
16 Ло кал не јав не фи нан си је: про бле ми, ри зи ци, пре по ру ке, Фи скал ни са вет, 2017, 3. 

http://www.fi skal ni sa vet.rs /do c/ana li ze-sta vo vi-pred lo zi/Lo kal ne%20jav ne%20fi nan si je_%20
Pro ble mi,%20ri zi ci%20i%20pre po ru ke%20(2017).pdf , 27.12.2020.

17 ЕПЛС.
18 ЕПЛС, чл. 5.
19 То по твр ђу је тренд спа ја ња ма њих је ди ни ца ло ка ла не са мо у пра ве, од но сно сма њи-

ва ња бро ја је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ко ји је при су тан у број ним др жа ва ма ши ром 
Евро пе. 
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ко је оба ве зу је, за раз ли ку од пра ва га ран то ва ног од ред бом ста ва 6 чла на 4, 
ко јом се оно де фи ни ше у фор ми прин ци па ко ји мо ра би ти оси гу ран „у ме ри 
у ко јој је то мо гу ће”.20

Уоп ште, пра во кон сул то ва ња ло кал них ор га на вла сти од стра не дру гих 
(ви ших) ни воа вла сти бли же је по ја шње но у по себ ним до ку мен ти ма усво-
је ним од стра не Кон гре са ло кал них и ре ги о нал них вла сти. По се бан зна чај 
у том сми слу има ју смер ни це ко ји ма се ука зу је на то ка ко треба раз у ме ти и 
на ко ји на чин ре а ли зо ва ти ово пра во у уну тра шњем прав ном си сте му (да ље 
у тек сту Смер ни це).21 Смернице су фор му ли са не са ослон цем на стра те ги ју 
ко ја је успо ста вље на у овој обла сти.22

Пре ма Смер ни ца ма, ово пра во је де фи ни са но као фун да мен тал ни прин-
цип европ ске прав не и де мо крат ске прак се.23 Уте ме ље но је на пре ми си да је 
раз ви ја ње кул ту ре ди ја ло га у обо стра ном ин те ре су те да оно, са јед не стра-
не, по ма же ви шим ни во и ма вла сти у њи хо вом раз у ме ва њу по тре ба ло кал них 
ор га на вла сти, а да са дру ге, про ши ру је пер цеп ци ју ло кал них ор га на вла сти 
о пи та њу од го вор но сти пар ла мен та и вла де за фун ци о ни са ње це ло куп ног 
јав ног сек то ра (у обла сти фи нан си ја).24 

Пра во тре ба да бу де про пра ће но ка ко нор ма тив ним та ко и од го ва ра ју-
ћим ин сти ту ци о нал ним окви ром. Дру гим ре чи ма, по треб но је да оно бу де 
га ран то ва но за ко ном (по мо гућ но сти, уста вом), и да у ин сти ту ци о нал ном 
сми слу по сто је прет по став ке за ње го во оства ри ва ње у прак си. Кључ ну уло-
гу са по зи ци је цен трал не вла сти у том сми слу би тре ба ло да има из вр шна 
власт, пре ци зни је ми ни стар над ле жан за по сло ве ло кал не са мо у пра ве или 
за област фи нан си ја с об зи ром на то да је њи хо во укљу чи ва ње у ди ја лог нај-
по де сни је са ста но ви шта обез бе ђи ва ња прак тич них ре зул та та. Дру ги кључ ни 
чи ни лац у ин сти ту ци о нал ном сми слу је сте на цио нал ни пар ла мент од но сно 
пар ла мен тар ни од бор над ле жан за пи та ња ло кал не са мо у пра ве, па је по жељ но 
да по слов ник о ра ду овог те ла укљу чу је и по себ не од ред бе ко ји ма се ре гули-
ше овај об лик кон сул та тив ног про це са.25

Пред мет ди ја ло га је су пи та ња ко ја се ве зу ју за прав ни ста тус ло кал них 
ор га на вла сти, њи хо ве над ле жно сти, као и еко ном ску и/или фи нан сиј ску 

20 G. Bog ge ro, 237.
21 The Con sul ta tion of lo cal aut ho ri ti es by hig her le vels of go vern ment, Re port, CG35(2018)-

20fi nal, Ap pen dix – Gu i de li nes on the con sul ta tion of lo cal aut ho ri ti es by hig her le vels of go vern ment 
(да ље у тек сту Gu i de li nes), https://rm.coe.int/the-con sul ta tion-of-lo cal-aut ho ri ti es-by-hig her-
le vels-of -go vern ment-g/16808d3c72, 27.12.2020.

22 Stra tegy on the right of lo cal aut ho ri ti es to be con sul ted by ot her le vels of go vern ment, 
CG(26)9FI NAL, https://rm.coe.int/stra tegy-on-the-right-of-lo cal-aut ho ri ti es-to-be-con sul ted-by-
ot her-le /1680719a33, 27.12.2020.

23 Gu i de li nes, pa ra graph 1.
24 Ibid., pa ra graph 5.
25 Ibid., pa ra graphs 9-19.
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си ту а ци ју, при че му се по себ но на гла ша ва оба ве зност њего вог спро во ђе ња у 
пи та њи ма фи нан си ја (као и пи та њи ма про ме не гра ни ца). Ква ли тет ди ја ло га 
тре ба да буде та кав да за и ста пру жа ре ал не мо гућ но сти ло кал ним ор га ни ма 
вла сти за из но ше ње соп стве них по гле да и пред ло га и то у при прем ној фа зи 
по ступ ка од лу чи ва ња. Фор ма у ко јој ди ја лог тре ба да се од ви ја ни је уни-
форм но од ре ђе на, па у том сми слу сва ка др жа ва мо же ода бра ти ону коју 
сма тра нај по год ни јом. То мо гу би ти фор мал ни са стан ци, за јед нич ке кон сул-
та тив не плат фор ме, окру гли сто ло ви, по себ ни са ве то дав ни од бо ри или уче-
ство ва ње у по ступ ци ма ко ји се во де пред пар ла мен тар ним од бо ри ма. По се бан 
ак це нат се ста вља на уло гу на ци о нал них удру же ња ло кал них ор га на вла сти 
у кон сул та тив ном про це су, с обзиром на то да оне пред ста вља ју сво је вр стан 
фо рум пу тем ко јег се ис ка зу је њи хов „је дин ствен глас”.26 

Без об зи ра на раз ли чи тост фор ми од ви ја ња, ди ја лог, у осно ви, слу жи 
по сти за њу по ли тич ког кон сен зу са у обла сти ало ка ци је фи на сиј ских сред-
ста ва ло кал ним ор га ни ма вла сти.27

3.2. При ме на чла на 4, ста ва 6 и чла на 9, ста ва 6 ЕПЛС  
у прак си европ ских др жа ва

У из ве шта јима о спровођењу ЕПЛС примећује се да у др жа ва ма ко је су 
ра ти фи ко ва ле овај до ку мент по сто је из ве сне по те шко ће у остваривању пра-
ва ло кал них ор га на вла сти да бу ду кон сул то ва ни од стра не ви ших ни воа 
вла сти. По те шко ће се ис ка зу ју у оба по сма тра на аспек та овог пра ва; да кле, 
и ка да пра во кон сул та ци ја об у хва та пи та ња ко ја се ди рект но ти чу ло кал них 
ор га на вла сти уоп ште, као и ка да се оно не по сред но од но си на област њи-
хо вог фи нан си ра ња.28 Као основ на про блем ска ме ста на во де се: не до ста так 
фор мал ног кон сул та тив ног ме ха ни зма, по том, не а де кват ност овог ме ха ни зма 
или ње го ва не до вољ на при ме на у прак си као и спор на при ро да сред ста ва кон-
сул та ци ја и огра ни чен вре мен ски оквир за њи хо во оства ри ва ње.29 

Кон сул та ци је се мо гу оства ри ва ти на раз ли чи те на чи не, при че му њи-
хов пред мет мо же об у хва та ти си стем ло кал них фи нан си ја у це ли ни или, 
што је че шћи слу чај, би ти кон цен три сан на по је ди на пи та ња из ове обла сти 

26 Де таљ ни је о то ме: Ibid., pa ra graphs 20-38.
27 A con tem po rary com men tary by the Con gress on the Ex pla na tory Re port to the Eu ro pean 

Char ter of Lo cal Self-Go vern ment, CG38(2020)11prov, Ex pla na tory me mo ran dum, (да ље у тек-
сту CG38(2020)11prov), https://rm.coe.int/a-con tem po rary-com men tary-by-the-con gress-on-the - 
ex pla na tory-re port-to /16809cb f8c, 27.12.2020., pa ra graph 177.

28 Com pa ra ti ve analysis on the im ple men ta tion of the Eu ro pean Char ter of Lo cal Self-Go-
vern ment in 47 mem ber Sta tes, CG32(2017)22fi nal, Ex pla na tory me mo ran dum (да ље у тек сту 
CG32(2017)22fi nal), https://rm.coe.int/16806fb970, 27.12.2020., pa ra graphs 33-36, 68.

29 Ibid., pa ra graph 36.
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(кри те ри ју ми за до де лу тран сфе ра за ујед на ча ва ње или од го ва ра ју ће из ме не 
у обла сти ло кал них по ре за, зај мо ва или ду го ва).30 

Прак са по ка зу је да по сто ји не до ста так од го ва ра ју ћег кон сул та тив ног 
ме ха ни зма у пи та њи ма фи нан си ја.31 Кон крет но, не до ста так за ко ном утвр-
ђе не про це ду ре за оства ри ва ње пра ва ло кал них ор га на вла сти у овој обла сти 
(као и уоп ште но, у свим пи та њи ма од ин те ре са за ове ор га не) утвр ђен је у 
слу ча ју Хр ват ске и Ки пра.32 У Ал ба ни ји, Ма ђар ској и Цр ној Го ри, упр кос 
по сто ја њу нор ма тив ног окви ра, по сту пак од лу чи ва ња цен трал них ор га на 
вла сти ни је тран спа рен тан за удру же ња ло кал них ор га на вла сти, те они не-
ма ју про сто ра да оства ре би ло ка кав ути цај на тај по сту пак. По се бан про блем 
у Ма ђар ској пред ста вља, са јед не стра не, не ја сан си стем об ра чу на фи нан сиј-
ских по тре ба ло кал них ор га на вла сти, а са дру ге, ин ди ви ду ал но ло би ра ње 
оп шти на ко је има ве ћи зна чај не го сам фор мал ни по сту пак ко ор ди на ци је.33 
На су прот то ме, у Ау стри ји, Фин ској, Грч кој и Ита ли ји по сто је ле по раз ви-
је ни кон сул та тив ни ме ха ни зми, ме ђу соб но раз ли чи ти од но сно при ла го ђе ни 
соп стве ној устав ној кул ту ри и тра ди ци ји.34 На рав но, по вре ме ни про бле ми су 
увек мо гу ћи, па је та ко у Ау стри ји ва же ње за ко на ко јим се уре ђу је фи нан-
сиј ска ујед на че ност (Fi scal Equ a li za ti on Law) два пу та про ду же но, што је 
про ту ма че но као по сле ди ца не мо гућ но сти да се по стиг не кон сен зус о пи та-
њи ма ко ја се њи ме уре ђу ју.35

4. КОН СУЛ ТА ТИВ НИ МЕ ХА НИ ЗАМ У ОБЛА СТИ ФИ НАН СИ РА ЊА  
ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ –  

НОР МА ТИВ НИ И ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НИ ОКВИР

Устав Ре пу бли ке Ср би је (да ље у тек сту Устав) по ста вља оп шти оквир 
за фи нан си ра ње ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји. По ла зну осно ву у том сми слу 
пред ста вља од ред ба ко јом је про пи са но да је др жав на власт огра ни че на пра вом 
гра ђа на на ло кал ну са мо у пра ву, ко ја при род но под ра зу ме ва да оства ри ва ње 

30 CG38(2020)11prov, pa ra graph 177.
31 CG32(2017)19fi nal, pa ra graph 6.
32 CG32(2017)22fi nal, pa ra graph 68.
33 Co ping with the debt bur den: lo cal aut ho ri ti es in fi nan cial dif fi culty, Re port CG35(2018)21-

fi nal, Ex pla na tory me mo ran dum https://rm.coe.int/co ping-with-the-debt-bur den-lo cal-aut ho ri ti es-
in-fi nan cial-dif fi culty/16808d3dc6, 27.12.2020., pa ra graph 95 and 97.

34 Ibid., pa ra graph 93-94.
35 Ва же ње овог за ко на је, ина че, огра ни че но на че ти ри го ди не. О то ме ви де ти: Mar git 

Schrat zen stal ler, „Re for ming Au strian Fi scal Fe de ra lism: Op ti ons, Ob stac les, and Pit falls”, in: 
Au strian Fe de ra lism in Com pa ra ti ve per spec ti ve (eds. Günter Bischof, Fer di nand Kar lho fer), Con-
tem po rary Au strian Stu di es, Vo lu me: 24, Innsbruck Uni ver sity Press, 2015, p. 58-59, fo ot no te 8.
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овог пра ва мо ра би ти ис пра ће но од го ва ра ју ћим фи нан сиј ским сред стви ма.36 
Кон крет ни је устав не од ред бе на ла жу да се сред ства ко ји ма се фи нан си ра ју 
над ле жно сти је ди ни це ло кал не са мо у пра ве обез бе ђу ју из по ре за и дру гих 
при хо да утвр ђе них за ко ном; да је ди ни це ло кал не са мо у пра ве има ју бу џе те 
у ко ји ма мо ра ју би ти при ка за ни свих при хо ди и рас хо ди ко ји ма се фи нан-
си ра ју њи хо ве над ле жно сти; да се за ко ном утвр ђу ју ро ко ви за усва ја ње бу-
џе та као и на чин при вре ме ног фи нан си ра ња; да из вр ша ва ње бу џе та кон тро-
ли ше Др жав на ре ви зор ска ин сти ту ци ја; да се је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
мо гу за ду жи ва ти, под усло ви ма и у по ступ ку про пи са ним за ко ном, као и да 
мо ра ју би ти обез бе ђе на сред ства за вр ше ње по ве ре них над ле жно сти, од 
стра не оног ни воа вла сти ко ји кон крет но вр ши то по ве ра ва ње.37 

Устав не по ста вља ни ка кву чвр шћу га ран ци ју у по гле ду из вор них при-
хо да је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, из у зев што их из ри чи то по ми ње у де лу 
тек ста ко јим се де фи ни ше на чин фи нан си ра ња по сло ва је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве. Уста вом се про пи су је да њи хо ви по сло ви фи нан си ра ју „из из-
вор них при хо да је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, у 
скла ду са за ко ном, и бу џе та ау то ном не по кра ји не, ка да је ау то ном на по кра-
ји на по ве ри ла је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве оба вља ње по сло ва из сво је 
над ле жно сти, у скла ду са од лу ком скуп шти не ау то ном не по кра ји не.”.38 Пи-
та ње уре ђи ва ња из вор них при хо да у це ли ни је пре пу ште но за ко но дав ном 
ре гу ли са њу као и уре ђи ва ње сред ста ва ко ја им се пре ра спо де љу ју из ре пу-
блич ког бу џе та.

За ко но да вац има од го ва ра ју ћи ши ри ну и ка да је реч о пре ци зи ра њу 
над ле жно сти је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, са гла сно устав ној од ред би о 
раз гра ни че њу над ле жно сти уну тар вер ти кал не ор га ни за ци је вла сти. Овим 
од ред ба ма је про пи са но да су је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жне у пи-
та њи ма ко ја се на свр сис хо дан на чин мо гу оства ри ва ти уну тар тих је ди ни-
ца (што је на иден ти чан на чин фор му ли са но и ка да су у пи та њу ау то ном не 
по кра ји не), у ко ји ма ни је над ле жна Ре пу бли ка Ср би ја, као и да се та пи та ња 
од ре ђу ју за ко ном.39 У Уста ву не ма из ри чи те од ред бе о ус по ста вља њу ко му-
ни ка ци је из ме ђу раз ли чи тих ни воа вла сти.

Кон крет ну нор ма тив ну под ло гу за раз ви ја ње кон сул та тив ног ме ха ни зма 
у обла сти фи на ни ра ња ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји пред ста вља 
ЕПЛС) ко ју је Ср би ја ра ти фи ко ва ла 2007. го ди не.40 Ср би ја је на тај на чин 

36 Устав Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр.98/2006 (да ље у фу сно та ма Устав), 
чл. 12, став 1. 

37 Устав, чл. 91, ст.1; чл. 92, ст. 1-3; чл. 93; чл. 178.
38 Устав, чл. 188, ст. 4.
39 Ibid., чл. 177.
40 За кон о по твр ђи ва њу Евр оп ске по ве ље о ло кал ној са мо у пра ви, Слу жбе ни гла сник 

РС – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 70/2007.
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при хва ти ла стан дар де у овој обла сти, ус по ста вље не на европ ском прав ном 
про сто ру, уз од го ва ра ју ће ре зер ве. На и ме, по твр ђи ва њем овог до ку мен та 
ни су об у хва ће не од ред бе ко је се од но се на на че ло суп си ди јар но сти у оства-
ри ва њу јав них по сло ва (чл. 4, ст. 3 и 5), од го ва ра ју ће ад ми ни стра тив не струк-
ту ре и ре сур се ( чл. 6); од го ва ра ју ће фи нан сиј ске ком пен за ци је за вр ше ње 
функ ци ја (чл. 7, ст. 2) као и про пор ци о нал ност ад ми ни стра тив ног над зо ра 
(чл. 8, ст. 3).41 У све му дру гом, Ср би ја се при кло ни ла стан дар ди ма овог до-
ку мен та, укљу чу ју ћи и пра во ло кал не вла сти да пра во вре ме но и на од го ва-
ра ју ћи на чин бу де кон сул то ва на у пла ни ра њу и до но ше њу од лу ка у свим 
обла сти ма ко је је се не по сред но ти чу, укљу чу ју ћи и област фи нан си ра ња.42

За кон о ло кал ној са мо у пра ви да је оп шту за кон ску под ло гу за ус по ста вља-
ње са рад ње у окви ру вер ти кал не ор га ни за ци је вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји. 
По се бан зна чај има од ред ба ко јом се про пи су је да ор га ни је ди ни ца ло кал не 
са мо у пра ве уче ству ју у при пре ми за ко на и дру гих про пи са чи ја је са др жи-
на од по себ ног зна ча ја за оства ри ва ње и раз вој ло кал не са мо у пра ве, као и 
да то чи не са мо стал но или пре ко сво јих асо ци ја ци ја.43 

Кон кре тан фор мал ни кон сул та тив ни ме ха ни зам од но сно плат фор му за 
ус по ста вља ње ди ја ло га у обла сти фи нан си ра ња ло кал не са мо у пра ве пред-
ста вља Ко ми си ја за фи нан си ра ње ло кал не са мо у пра ве (да ље у тек сту Ко-
ми си ја). Ово те ло је осно ва но За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве 
са ци љем „обез бе ђе ња пра вич но сти, ефи ка сно сти и отво ре но сти си сте ма 
фи на си ра ња ло кал не са мо у пра ве и да ва ња пре по ру ка за ње го во уна пре ђе-
ње.”44 Ко ми си ја има, пре све га, кон сул та тивн ну при ро ду, има ју ћи у ви ду 
над ле жно сти ко је су му опре де ље не овим За ко ном.

Ко ми си ја, на и ме, ана ли зи ра кри те ри ју ме и ме ри ла за до де лу на мен ских 
и функ ци о нал них тран сфе ра као и про гра ме за до де љи ва ње на мен ских тран-
сфе ра у ужем сми слу, укљу чу ју ћи по ступ ке до де љи ва ња као и кри те ри ју ме 
за из бор. Ко ми си ја, та ко ђе, пра ти вер ти кал ну и хо ри зон тал ну ујед на че ност 
си сте ма, сте пен за ду же но сти је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве као и ре зул та те 
из ме на си сте ма фи нан си ра ња ло кал не са мо у пра ве о че му при пре ма го ди шњи 
из ве штај. Нај зад, Ко ми си ја је над ле жна да при пре ма пред ло ге за из ме ну и 
по бољ ша ва ње си сте ма фи нан си ра ња ло кал не са мо у пра ве.45 Оства ри ва ње 

41 Ibid., чл. 3.
42 ЕПЛС, чл.4, ст. 6 и чл. 9, ст. 6.
43 За кон о ло кал ној са мо у пра ви (да ље у фу сно та ма ЗЛС), Слу жбе ни гла сник РС, бр. 

129(2007, 83/2014 – др. за кон, 101/2016 – др. за кон и 47/2018, чл. 78, ст. 1, чл. 79.
44 За кон о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве (да ље у тек сту ЗФЛС), Слу жбе ни гла сник 

РС, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – ускла ђе ни дин.изн., 125/2014 – ускла ђе ни дин.
изн., 95/2015 – ускла ђе ни дин.изн., 83/2016, 91/2016 – ускла ђе ни дин.изн., 104/2016 – др. за-
кон, 96/2017 – ускла ђе ни дин.изн., 89/2018 – ускла ђе ни дин.изн., 95/2018 – др. за кон, 86/2019 
– ускла ђе ни дин.изн. и 126/2020 – ускла ђе ни дин.изн., чл. 50.

45 ЗФЛС, чл.53.
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по бро ја них над ле жно сти ис пра ће но је од ред ба ма За ко на ко ји ма се про пи-
су је оба ве за до ста вља ња од ре ђе них по да та ка Ко ми си ји од стра не ми ни стар-
ства над ле жног за по сло ве фи нан си ја као и дру гих над ле жних ор га на и 
ор га ни за ци ја.46

За ко ном је обез бе ђе но да са став Ко ми си је чи не и пред став ни ци је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве. По ред пред сед ни ка и пет чла но ва ко је име ну је 
Вла да, Ко ми си ју чи ни још пет чла но ва ко је име ну је Стал на кон фе рен ци ја 
гра до ва и оп шти на и то та ко да нај ма ње три чла на мо ра ју би ти пред став ни-
ци је ди ни ца ло кал не са му о пра ве.47 У том сми слу, са став Ко ми си је као и 
на чин до но ше ња од лу ка (од лу ке се до но се ве ћи ном гла со ва при сут них чла-
но ва, уз услов да сед ни ци при су ству је нај ма ње шест чла но ва Ко ми си је48) 
по ка зу ју да пре о вла ђу ју ћи ути цај у овом те лу оства ру је цен трал на власт. То 
у из ве сном сми слу мо же до ве сти у пи та ње објек тив ност овог ме ха ни зма, 
без об зи ра на при ро ду над ле жно сти овог те ла од но сно њи хов пре те жно 
кон сул та тив ни ка рак тер. 

У из ве шта ју о спро во ђе њу ЕПЛС у Ср би ји, ме ха ни зам кон сул та ци ја у 
обла сти фи нан си ра ња ло кал не са мо у пра ве је по зи тив но оце њен, при че му 
је ис так ну то да Ко ми си ја оства ру је зна чај ну уло гу у овом про це су.49 На исти 
на чин је оце ње на и при ме на стан дар да ко ји укљу чу је кон сул та ци је у по гле-
ду свих пи та ња ко ја се ти чу ло кал не са мо у пра ве (да кле, не са мо фи нан сиј-
ске обла сти) и ко ји се од ви ја пу тем Стал не кон фе рен ци је гра до ва и оп шти-
на. Ис так ну то је да је овај ме ха ни зам кон кре ти зо ван у фор ми Ме мо ран ду ма 
и Про то ко ла о са рад њи ко ји су пот пи са ни са од го ва ра ју ћим др жав ним ор-
га ни ма.50 Зна чај но је на гла си ти и да уну тар са мог удру же ња од но сно Стал-
не кон фе рен ци је гра до ва и оп шти на по сто ји Од бор за фи нан си је и јав ну 
имо ви ну, као по себ но од но сно стал но рад но те ло ко је раз ма тра пи та ња из 
ове обла сти и слу жи као фо рум за раз ме ну ме ђу оп штин ских ис ку ста ва и 
до бре прак се.51

5. ЗА КЉУ ЧАК

Ди ја лог ло кал них и цен трал них вла сти пред ста вља ва жан еле мент у 
вер ти кал ној рас по де ли фи нан сиј ских ре сур са. Нео п хо дан је с об зи ром на сло-
же ност си сте ма јав ног фи нан си ра ња на ро чи то у окол но сти ма ко је до дат но 

46 Ibid., чл. 54.
47 Ibid., чл. 51, ст. 1 и 2.
48 Ibid., чл.52, ст. 2.
49 CG33(2017)19fi nal, pa ra graph 74.
50 Ibid., pa ra graph 50.
51 http://www.skgo.org/stra ne/281, 29.12.2020.
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зах те ва ју за шти ту фи нан сиј ске ста бил но сти др жа ве као це ли не (еко ном ска 
кри за, пан де ми је и слич но). Оту да је ва жно да по сто је од го ва ра ју ће плат-
фор ме и ка на ли пу тем ко јих се та кав ди ја лог мо же од ви ја ти.

У Ср би ји по сто ји фор мал ни ме ха ни зам за од ви ја ње ди ја ло га из ме ђу 
цен трал не и ло кал не вла сти ко ји је ве зан ис кљу чи во за пи та ња фи нан си ра-
ња ло кал не са мо у пра ве. Оли чен је у Ко ми си ји обра зо ва ној За ко ном са ја сно 
опре де ље ним над ле жно сти ма, са ста вом и на чи ном од лу чи ва ња. То до ка зу-
је да пра во је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве на ак тив ну уло гу у кон сул та тив ном 
про це су са цен трал ним ор га ни ма вла сти у обла сти фи нан си ра ња има сво је 
нор ма тив но и ин сти ту ци о нал но упо ри ште у прав ном си сте му Ре пу бли ке 
Ср би је. Су де ћи пре ма из ве шта ју о спро во ђе њу ЕПЛС у Ре пу бли ци Ср би ји, ово 
пра во се оства ру је у прак си. Ана ли за нор ма тив ног окви ра, ме ђу тим, ја сно 
по ка зу је да цен трал на власт има на гла ше ну уло га у овом кон сул та тив ном 
ме ха ни зму. Та кав за кљу чак се мо же из ву ћи на ро чи то са ослон цем на са став 
од но сно на чин од лу чи ва ња Ко ми си је.

Уоп ште но, ово пра во јед ни ца ло кла не са мо у пра ве тре ба ста ви ти у у 
ши ри прав но-по ли тич ки кон текст уну тар ко јег се оно ре ал но оства ру је, ка-
ко би се са гле да ла ње го ва ствар на ди мен зи ја. Тај ши ри оквир опре де љен је, 
пре све га, уста во прав ним по ло жа јем, а пре све га уло гом (оби мом и ква ли-
те том над ле жно сти) ко ју ло кал на са мо у пра ва оства ру је у устав ном си сте му 
као и ти пом из бор ног си сте ма и ствар ним од но сом по ли тич ких чи ни ла ца 
на цен трал ном и ло кал ном ни воу.

Пр во, обим и ква ли тет из вор них над ле жно сти ло кал не са мо у пра ве у 
Ре пу бли ци Ср би ји опре де љен је чи ње ни цом да се њи хо ви ствар ни до ме ти, 
са гла сно Уста ву, об ли ку ју „у скла ду са за ко ном” од но сно гра ни ца ма ко је 
де фи ни ше цен трал на власт. То је по себ но ре ла ти ви зо ва но чи ње ни цом да 
за кон про пи су је по сто ја ње „је дин стве ног по пи са по сло ва” ко ји су у над ле-
жно сти оп шти на, а ко ји обез бе ђу је ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ло-
кал не са мо у пра ве.52 С тим у ве зи из но си се оправ да на бо ја зан да се ова квим 
нор ма тив ним ре ше њем „ре сор ном ми ни стру да ју од ре ше не ру ке да утвр ђу-
је по сло ве ко ји су у из вор ној над ле жно сти оп шти не”.53 Дру го, ква ли тет 
ди ја ло га ло кал них и цен трал них вла сти у бит ној ме ри је опре де љен ти пом 
из бор ног си сте ма на оба ни воа вла сти. Про пор ци о нал ни из бор ни си стем 
ко ји се при ме њу је при из бо ру ка ко на род них по сла ни ка та ко и од бор ни ка, 
у прак си, прак тич но, пре сли ка ва од нос по ли тич ких сна га са цен трал ног на 
ло кал ни ни во вла сти и на ин ди рек тан на чин мо же да ума њи ква ли тет ди ја-
ло га ко ји се оства ру је у до ме ну фи нан си ра ња је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.54 

52 ЗЛС, чл. 20, ст. 2.
53 М. Стан ко вић, 130.
54 На чин из бо ра ло кал них пред став ни ка као и на чин из бо ра гра до на чел ни ка и пред-

сед ни ка оп шти на опре де ље ни су, из ме ђу оста лих, као про блем ска ме ста од но сно сла бо сти 
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Ова кав ода бир из бор ног си сте ма по го ду је уни форм ном де ло ва њу нај сна-
жни јих по ли тич ких стра на ка на оба ни воа вла сти. 

Ме ђу тим, и при ме на раз ли чи тих ти по ва из бор ног си сте ма мо же до ве-
сти до од ре ђе них по те шко ћа у оства ри ва њу ква ли тет не ко му ни ка ци је цен-
трал них и ло кал них ор га на. Због то га се упра во до стиг ну ти сте пен устав не 
и по ли тич ке кул ту ре ви ди као кључ на од ред ни ца у ра ви ја њу ди ја ло га из ме-
ђу цен трал них и ло кал них ор га на уоп ште, као и у обла сти фи нан си ра ња 
ло кал них ор га на вла сти. Ви ши ни во устав не кул ту ре, удру жен са пра вил ном 
пер цеп ци јом устав но прав ног по ло жа ја ло кал не са мо у пра ве у мо дер ној држа ви, 
у до број ме ри мо же да умек ша на ве де не па ра ме тре и пот по мог не раз ви ја њу 
кон струк тив ног ди ја ло га и из на ла же њу ква ли тет них ре ше ња ко ји под јед-
на ко ува жа ва ју ка ко фи нан сиј ске по тре бе ло кал них ор га на вла сти та ко и 
ста бил ност фи нан сиј ског си сте ма у це ли ни. 

Узи ма ју ћи у об зир по ло жај и уло гу ло кал не вла сти у на шем устав ном 
си сте му, тип из бор ног си сте ма као и до стиг ну ти сте пен устав не и по ли тич ке 
кул ту ре, мо же се за кљу чи ти да у од но си ма цен трал не и ло кал не вла сти по сто-
ји још до ста про сто ра за по ступ но (ре)де фи ни са ње, охра бри ва ње и раз ви ја ње 
њи хо ве ме ђу соб не ко му ни ка ци је у обла сти ло кал них фи нан си ја.
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Con sul ta tion bet we en Cen tral and Lo cal Aut ho ri ti es  
in Fi nan cial Mat ters in Ser bia

Abstract: Fi nan cial au to nomy is of cru cial im por tan ce for the po li ti cal au-
to mony wit hin the ver ti cal or ga ni sa tion of po wer. Lo cal le vel of go vern ment se ems 
to be in the most vu ne ra ble po si tion, be a ring in mind the fle xi bi lity of the con sti-
tu ti o nal fra me work in this area. The com mu ni ca tion bet we en dif fe rent le vels of 
go vern ment is an use ful tool in se ar ching for a ba lans bet we en lo cal ne eds and 
ne eds of pu blic fi nan cial sec tor as a who le. The su bject of this pa per is the exi-
stan ce of nor ma ti ve and in sti tu ti o nal pre con di ti ons for in te go vern men tal di a lo gue 
bet we en cen tral and lo cal le vels of go vern ment in the Re pu blic of Ser bia. This 
qu e sti on had been put in to the wi der so cial and po li ti cal con text which in clu de 
the con sti tu ti o nal po si tion of lo cal self-go vern ment, the type of ecel to ral system 
on the both le vels as well as the de gree of con sti tu ti o nal and po li ti cal cul tu re in 
our so ci ety. The re sults of re se arch show that the re are nor ma ti ve and in sti tu ti-
o nal pre con di ti ons for in ter go vern men tal di a lo gue in the con sti tu ti o nal system of 
the Re pu blic of Ser bia, but, in re a lity, the re is still much spa ce for de ve lo ping of 
a such kind of co o pe ra tion.

Keywords: lo cal fi nan ce, in ter go vern men tal co o pe ra tion, Eu ro pean Char ter 
on Lo cal Self-go vern ment, con sti tu tion.
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